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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl apsaugos priemonių 
tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose
(COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011)0276),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir a, e bei 
f punktus ir 81 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C7–0128/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. kovo xx d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į 2012 m. kovo xx d. Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į bendrus Teisės reikalų komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komiteto svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Europos Sąjunga yra nustačiusi tikslą 
išsaugoti ir vystyti laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę, taip pat sudaryti sąlygas 
įgyvendinti teisę kreiptis į teismą, visų 
pirma taikydama teisminių ir neteisminių 
sprendimų tarpusavio pripažinimo 
civilinėse bylose principą. Siekdama 
palaipsniui sukurti tokią erdvę, Sąjunga, be 
kita ko, turėtų priimti su teisminiu 
bendradarbiavimu civilinėse bylose 
susijusias priemones, ypač kai jos būtinos 
tinkamam vidaus rinkos veikimui 
užtikrinti.

(1) Europos Sąjunga yra nustačiusi tikslą 
išsaugoti ir vystyti laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę, taip pat sudaryti sąlygas 
įgyvendinti teisę kreiptis į teismą, visų 
pirma taikydama teisminių ir neteisminių 
sprendimų tarpusavio pripažinimo 
civilinėse bylose principą. Siekdama 
palaipsniui sukurti tokią erdvę, Sąjunga, be 
kita ko, turėtų priimti su teisminiu 
bendradarbiavimu civilinėse bylose 
susijusias priemones, ypač kai jos būtinos 
tinkamam vidaus rinkos veikimui ir 
visiškam Sąjungos piliečių teisės laisvai 
judėti ir apsigyventi valstybių narių 
teritorijoje įgyvendinimui užtikrinti.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Pagal Europos Vadovų Tarybos 
2009 m. gruodžio 10–11 d. posėdyje 
patvirtintą Stokholmo programą ir 
Komisijos veiksmų planą, pagal kurį ši 
programa įgyvendinama, tarpusavio 
pripažinimas turėtų būti taikomas visų 
pobūdžių teismų sprendimams ir 
nuosprendžiams, kurie priklausomai nuo 
konkrečios teisinės sistemos gali būti 
priimami pagal baudžiamąją arba 
administracinę teiseną. Pagal programą 
Komisija ir valstybės narės taip pat 
raginamos išnagrinėti galimybes 
patobulinti aukų apsaugos teisės aktus ir 
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praktinės paramos priemones. Be to, joje 
pabrėžiama, kad nusikaltimų aukoms turi 
būti pasiūlytos specialios apsaugos 
priemonės, kurios turėtų būti taikomos 
visoje Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) 2009 m. lapkričio 26 d. rezoliucijoje 
dėl smurto prieš moteris panaikinimo1

Europos Parlamentas paragino valstybes 
nares tobulinti savo nacionalinės teisės 
aktus ir politiką, kad būtų kovojama su 
visų formų smurtu prieš moteris ir 
šalinamos smurto prieš moteris priežastys, 
taip pat imantis prevencinių priemonių. 
Be to, Sąjunga paraginta užtikrinti visų 
smurto aukų teisę į pagalbą, jų apsaugą ir 
paramą joms. 2010 m. vasario 10 d. 
Europos Parlamento rezoliucijoje dėl 
moterų ir vyrų lygybės Europos Sąjungoje 
(2009 m.)2 pritariama pasiūlymui įvesti 
Europos nukentėjusiųjų apsaugos orderį.
___________
1 OL C 285 E, 2010 10 21, p. 53.
2 OL C 341 E, 2010 12 16, p. 35.

Or. en
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2c) 2011 m. balandžio 5 d. rezoliucijoje 
dėl naujos ES kovos su smurtu prieš 
moteris politikos programos prioritetų ir 
metmenų1 Europos Parlamentas atkreipė 
dėmesį į tai, kad pilietinė visuomenė, ypač 
NVO, moterų asociacijos ir kitos viešosios 
bei privačios savanoriškos organizacijos, 
teikiančios pagalbą smurto aukoms, teikia 
labai vertingas paslaugas, ypač 
padėdamos moterims, ir turėtų būti 
remiamos valstybių narių, taip pat 
pabrėžė tinkamo mokymo svarbą visiems 
specialistams, dirbantiems su moterimis, 
nukentėjusiomis nuo smurto dėl lyties, 
ypač teisinės sistemos ir teisėsaugos 
atstovams;
_________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0127.

Or. en

Pagrindimas

Pilietinės visuomenės, ypač NVO, moterų asociacijų ir kitų savanoriškų organizacijų, veikla 
labai svarbi remiant aukas, taip pat joms atsigaunant, taigi jos labai padeda nacionalinėms 
valdžios institucijoms vykdyti savo veiklą. Dėl šių priežasčių valstybės narės skatinamos šių 
organizacijų veiklą remti.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
2 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2d) 2011 m. birželio 10 d. rezoliucijoje 
dėl nusikaltimų aukų teisių užtikrinimo ir 
apsaugos, ypač baudžiamosiose bylose, 
gerinimo veiksmų plano1 Taryba nurodė, 
jog tam, kad būtų pagerintas nusikaltimų 
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aukų teisių užtikrinimas ir apsauga, 
veiksmų turėtų būti imamasi Europos 
Sąjungos lygiu, ir paragino Komisiją 
pateikti atitinkamų su tuo susijusių 
pasiūlymų. Šioje srityje reikėtų sukurti 
mechanizmą, kuriuo būtų užtikrintas 
valstybių narių teismo sprendimų dėl 
aukų apsaugos priemonių tarpusavio 
pripažinimas. Remiantis rezoliucija, šis 
reglamentas, susijęs su abipusio 
pripažinimo civilinėse bylose apsaugos 
priemonėmis, turi papildyti 
baudžiamosiose bylose paskirtų apsaugos 
priemonių tarpusavio pripažinimo 
mechanizmą, numatytą 2011 m. 
gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2011/99/ES dėl 
Europos apsaugos orderio2.
__________
1 OL C 187, 2011 6 28, p. 1.
2OL L 338, 2011 12 21, p. 2.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2e) Šiame reglamente siekiama užtikrinti 
aukų teises Sąjungoje. Valstybės narės, 
taikydamos šį reglamentą, turėtų 
atsižvelgti į teises, suteikiamas pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, 
kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų 
aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos 
standartai.

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Apsaugos priemones reglamentuojančių 
nacionalinių taisyklių skirtumai trukdo 
vidaus rinkai veikti patikimai. Nuostatos, 
kuriomis siekiama užtikrinti greitą ir 
paprastą šio reglamento privalančių laikytis 
valstybių narių apsaugos priemonių 
pripažinimą, o prireikus ir vykdymą, yra 
itin svarbios, kad suteikta apsauga būtų 
išsaugoma, kai asmuo keliauja ar persikelia 
į kitą valstybę narę.

(3) Apsaugos priemones reglamentuojančių 
nacionalinių taisyklių skirtumai trukdo 
laisvam asmenų judėjimui. Nuostatos, 
kuriomis siekiama užtikrinti greitą ir 
paprastą šio reglamento privalančių laikytis 
valstybių narių apsaugos priemonių 
pripažinimą, o prireikus ir vykdymą, yra 
itin svarbios, kad suteikta apsauga būtų 
išsaugoma, kai asmuo keliauja ar persikelia 
į kitą valstybę narę. Šiomis nuostatomis 
taip pat turėtų būti užtikrinta, kad 
Europos Sąjungos piliečiai, teisėtai 
besinaudojantys savo teise laisvai judėti ir 
apsigyventi valstybių narių teritorijoje 
pagal Europos Sąjungos sutarties 
3 straipsnio 2 dalį ir Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 21 straipsnį, neparastų 
savo apsaugos.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas apsaugos 
priemonėms, paskirtoms civilinėse bylose, 
nepaisant institucijos pobūdžio – tai gali 
būti teismas, administracinė ar bet kuri kita 
institucija.

Šis reglamentas taikomas apsaugos 
priemonėms, paskirtoms civilinėse bylose, 
nepaisant institucijos pobūdžio – tai gali 
būti teismas, administracinė institucija ar 
bet kuri kita institucija.

Or. en
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Šis reglamentas taikomas apsaugos 
priemonėms, skirtoms asmeniui 
apsaugoti, jeigu yra svarių priežasčių 
manyti, kad yra pavojus jo gyvybei, fizinei 
ar psichinei neliečiamybei ir orumui, 
asmens laisvei ir saugumui, seksualiniam 
neliečiamumui, pavyzdžiui, užkertant 
kelią bet kokio pobūdžio šeiminiam 
smurtui, priekabiavimui, grobimui, 
persekiojimui ar kitų formų netiesioginei 
prievartai. Svarbu pabrėžti, kad šis 
reglamentas taikomas apsaugos 
priemonėms, kuriomis siekiama apsaugoti 
visus nukentėjusiuosius, įskaitant smurto 
dėl lyties aukas.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Atsižvelgiant į abipusio pripažinimo 
principą, kuriuo grindžiamas šis 
reglamentas, visi kilmės valstybės narės ir 
pripažinimo valstybės narės 
kompetentingų institucijų oficialūs 
pranešimai, susiję su apsaugos 
priemonėmis, turėtų būti perduodami kiek 
įmanoma labiau tiesiogiai. Siekiant 
užtikrinti veiksmingą ir greitą 
tarpvalstybinę apsaugą nuo galimų 
pavojų taikomos apsaugos priemonės ir 
išduotos pažymos taip pat turėtų būti 
registruojamos visos Sąjungos duomenų 
bazėje, kuri užtikrintų, kad nacionalinės 
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valdžios institucijos greitai ir saugiai 
galėtų gauti reikiamą informaciją.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) Tarpinės procedūros turėtų būti 
naikinamos nustatant saugiklius, kuriais 
visų pirma siekiama užtikrinti visapusišką 
pagarbą teisei į gynybą ir teisei į teisingą 
bylos nagrinėjimą, kaip tai įtvirtinta 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje 
ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 47 straipsnyje. Tuo tikslu kilmės 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos turėtų įsitikinti, kad pažyma 
būtų išduodama tik tais atvejais, kai 
užtikrinta pavojų keliančio asmens teisė į 
teisingą teismą.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12c) Nepaisant saugomo asmens teisės 
tiesiogiai remtis apsaugos priemone kitoje 
valstybėje narėje, išduodanti pažymą 
institucija bet kuriuo atveju turėtų ją 
perduoti pripažinimo valstybės narės 
kompetentingai institucijai. Šia procedūra 
turėtų būti užtikrinama, kad saugomam 
asmeniui suteikta apsauga būtų išlaikoma 
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bet kurioje kitoje valstybėje narėje, į kurią 
saugomas asmuo vyksta net ir tada, kai 
tas asmuo negalėjo rasti arba susisiekti su 
kompetentinga institucija toje valstybėje 
narėje, kurioje siekiama pripažinimo.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
12 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12d) Atsižvelgiant į skirtingas valstybių 
narių teisines tradicijas, kilmės valstybėje 
narėje paskirtos apsaugos priemonės gali 
būti nenumatytos pripažinimo valstybėje 
narėje. Tokiais atvejais, pripažinimo 
valstybės narės kompetentinga institucija 
turėtų kiek įmanoma pritaikyti apsaugos 
priemones prie apsaugos priemonių, 
numatytų savo nacionalinėje teisėje, 
turinčių lygiavertį poveikį ir kuriomis 
siekiama panašių tikslų ir interesų. 
Pripažinimo valstybės narės 
kompetentinga institucija pagal savo 
nacionalinę teisę gali taikyti civilines, 
administracines ar baudžiamąsias 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
12 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12e) Pagal šio reglamento įgyvendinimo 
sąlygas valstybės narės turėtų imtis 
reikalingų priemonių užtikrindamos, jog 
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saugomi asmenys neturėtų finansinių 
išlaidų, susijusių su apsaugos priemonių 
pripažinimu kitoje valstybėje narėje.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Pažymos neturėtų būti galima 
apskųsti. Tačiau, jeigu apsaugos priemonė 
pirmoje valstybėje narėje sustabdoma arba 
panaikinama, antros valstybės narės 
kompetentinga institucija pavojų keliančio 
asmens prašymu turėtų sustabdyti arba 
panaikinti apsaugos priemonės pripažinimą 
ir (arba) vykdymą.

(13) Pažymos neturėtų būti galima 
apskųsti. Tačiau, jeigu apsaugos priemonė 
pirmoje valstybėje narėje sustabdoma arba 
panaikinama, antros valstybės narės 
kompetentinga institucija turėtų sustabdyti 
arba panaikinti apsaugos priemonės 
pripažinimą ir (arba) vykdymą.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Tais atvejais, kai informacija turi 
būti teikiama pagal šį reglamentą 
saugomam asmeniui arba pavojų 
keliančiam asmeniui, ši informacija 
prireikus taip pat turėtų būti teikiama 
atitinkamo asmens teisiniam atstovui, 
globėjui ar kuratoriui.

Or. en
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) Deramas dėmesys turėtų būti 
skiriamas saugomo asmens poreikiui 
gauti informaciją ir pagalbą jiems lengvai 
suprantamu būdu. Ši informacija ir 
pagalba turėtų būti teikiamos paprasta ir 
suprantama kalba. Reikėtų imtis veiksmų 
siekiant užtikrinti, kad saugomi asmenys 
visada bendraudami su kompetentingomis 
institucijomis galėtų būti suprasti. Šiuo 
požiūriu turėtų būti atsižvelgiama į tai, ar 
saugomas asmuo supranta kalbą, kuria 
teikiama informacija, jo (arba jos) amžių, 
brandą, intelektinius ir emocinius 
gebėjimus, raštingumo lygį ir bet kokį 
intelekto ar fizinį sutrikimą, pvz., susijusį 
su rega ar klausa. Taip pat reikėtų 
atsižvelgti į bet kokius saugomo asmens 
gebėjimų perduoti informaciją 
apribojimus.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
13 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13c) Kompetentingos institucijos, 
atlikdamos apsaugos priemonių 
pripažinimo ir vykdymo procedūras, 
turėtų tinkamai atsižvelgti į saugomų 
asmenų, įskaitant pažeidžiamus asmenis, 
pavyzdžiui, nepilnamečius arba 
neįgaliuosius, arba smurto dėl lyties 
aukas, poreikius.

Or. en
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
13 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13d) Valstybės narės ir Komisija į 
švietėjiškas ir sąmoningumo ugdymo 
kampanijas, skirtas aukų apsaugai, kurias 
jos organizuoja, prireikus 
bendradarbiaudamos su paramos aukoms 
organizacijomis, turėtų įtraukti 
informaciją apie apsaugos priemonių 
laisvą judėjimą ir bendrą pažymą. 
Komisija, siekdama didinti sąmoningumą, 
galėtų informaciją apie apsaugos 
priemones, taikomas valstybėse narėse, 
skelbti Europos e. teisingumo portale.

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
13 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13e) Valstybės narės turėtų pripažinti, 
skatinti ir remti pilietinės visuomenės 
paramos aukoms, įskaitant smurto dėl 
lyties aukas, veiklą, ir numatyti 
veiksmingus bendradarbiavimo būdus. 
Valstybės narės turėtų palengvinti 
saugomų asmenų ir paramos aukoms 
organizacijų bendravimą per visą procesą, 
susijusį su apsaugos priemonių 
pripažinimu ir įgyvendinimu. Šiuo tikslu 
pripažinimo valstybės narės pagalbos 
tarnybos turėtų teikti informaciją apie 
galinčias padėti paramos aukoms 
organizacijas arba saugomus asmenis 
siųsti į jas.
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Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
13 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13f) Valstybės narės turėtų teikti 
mokymus pareigūnams, kurie gali dirbti 
su bylomis, kuriose, manoma, kad yra 
pavojaus asmens gyvybei, fizinei ir (arba) 
psichinei neliečiamybei, orumui, asmens 
laisvei arba seksualiniam neliečiamumui, 
ypatingą dėmesį atkreipiant į smurto prieš 
moteris bylas ir į bendradarbiavimo su 
paramos aukoms organizacijomis, 
teikiančiomis paramą, pritaikytą prie 
saugomo asmens poreikių, būdus. 
Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti 
tiesioginį įvairių valstybių narių 
kompetentingų institucijų bendravimą 
siekiant mokymosi tikslų.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
13 g konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13g) Valstybės narės skatinamos, taikant 
šį reglamentą, atsižvelgti į teises ir 
principus, įtvirtintus 1979 m. Jungtinių 
Tautų Konvencijoje dėl visų formų
diskriminacijos panaikinimo moterims.

Or. en
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
13 h konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13h) 2011 m. balandžio 7 d. Europos 
Taryba priėmė Konvenciją dėl smurto 
prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje 
prevencijos ir šalinimo, kurioje įtvirtinti 
aukšti smurto dėl lyties prevencijos, tokio 
smurto aukų apsaugos ir pagalbos joms, 
taip pat nusikaltėlių patraukimo 
baudžiamojon atsakomybėn standartai;

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
13 i konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13i) Asmens duomenys, tvarkomi pagal šį 
reglamentą, turi būti saugomi laikantis 
nacionalinių įstatymų, kuriais 
įgyvendinama 1995 m. spalio 24 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo1.
________
1 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

Or. en
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Šiuo reglamentu gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje. Visų pirma 
juo siekiama užtikrinti chartijos 47 
straipsnyje nustatytas teises į gynybą ir į 
teisingą bylos nagrinėjimą. Šis reglamentas 
turi būti taikomas atsižvelgiant į šias teises 
ir principus.

(15) Šiuo reglamentu gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje. Visų pirma 
juo siekiama užtikrinti chartijos 47 
straipsnyje nustatytas teises į orumą, 
gyvybę, fizinę ar psichinę neliečiamybę, 
laisvę ir saugumą, pagarbą asmeniniam ir 
šeimos gyvenimui, asmens duomenų, 
nuosavybės ir vyrų bei moterų lygybės 
apsaugą, į vaikų, vyresnio amžiaus 
žmonių ir neįgaliųjų teises, judėjimo ir 
apsigyvenimo laisvę ir teises į gynybą ir į 
teisingą bylos nagrinėjimą. Šis reglamentas 
turi būti taikomas atsižvelgiant į šias teises 
ir principus.

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
I skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikymo sritis, sąvokų apibrėžtys ir 
jurisdikcija

Tikslas, taikymo sritis, sąvokų apibrėžtys ir 
jurisdikcija

Or. en
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1 straipsnis. Tikslas
Šiame reglamente nustatomos taisyklės, 
leidžiančios valstybės narės institucijai, 
kuri paskyrė apsaugos priemonę, kuria 
siekiama apsaugoti asmenį, kai yra svarių 
priežasčių manyti, kad yra pavojus jo 
gyvybei, fizinei ar psichinei neliečiamybei 
ir orumui, asmens laisvei ir saugumui ar 
seksualiniam neliečiamumui, išduoti 
pažymą, kuria leidžiama kompetentingai 
institucijai kitoje valstybėje narėje tęsti 
atitinkamo asmens apsaugą tos kitos 
valstybės narės teritorijoje.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas apsaugos 
priemonėms, nepriklausomai nuo to, kokia 
institucija jas paskyrė civilinėje byloje. Jis 
netaikomas apsaugos priemonėms, kurias 
apima Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003.

Šis reglamentas taikomas apsaugos 
priemonėms, nepriklausomai nuo to, kokia 
institucija jas paskyrė civilinėje byloje. Jis 
netaikomas apsaugos priemonėms, kurias 
apima Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003, 
arba apsaugos priemonėms, kurias apima 
2011 m. gruodžio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2011/99/ES dėl Europos 
apsaugos orderio.

Or. en



PR\894575LT.doc 21/38 PE483.787v01-00

LT

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) apsaugos priemonė – bet kuris valstybės 
narės institucijos pagal jos nacionalinę 
teisę priimtas prevencinis arba laikinas 
sprendimas (kad ir kaip jis būtų 
vadinamas), kuriuo siekiama apsaugoti 
asmenį, kai esama rimtų priežasčių manyti, 
kad yra pavojaus jo fizinei ir (arba) 
psichinei neliečiamybei arba laisvei. 
Sąvoka apima priemones, kurios paskirtos į 
posėdį nekviečiant pavojų keliančio 
asmens.

a) apsaugos priemonė – bet kuris valstybės 
narės institucijos pagal jos nacionalinę 
teisę priimtas prevencinis arba laikinas 
sprendimas (kad ir kaip jis būtų 
vadinamas), kuriuo siekiama apsaugoti 
asmenį, kai esama rimtų priežasčių manyti, 
kad yra pavojaus jo gyvybei, fizinei 
ir (arba) psichinei neliečiamybei, orumui, 
asmeninei laisvei ir saugumui arba 
seksualiniam neliečiamumui. Sąvoka 
apima priemones, kurios paskirtos į posėdį 
nekviečiant pavojų keliančio asmens.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu užtikrinti, kad visų valstybių narių kompetentingos institucijos saugotų tokias 
pagrindines teises, kaip orumą, asmeninę laisvę, seksualinį neliečiamumą ir saugumą, ir į jas 
atsižvelgtų, taigi aukos, įskaitant lytinio smurto aukas ir smurto artimoje aplinkoje aukas, 
būtų kuo labiau saugomos.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) draudimas skelbti tam tikrus 
saugomų asmenų asmens duomenis.

Or. en
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) saugomas asmuo – fizinis asmuo, 
kuriam taikoma apsauga, pagrįsta kilmės 
valstybėje narėje skirta apsaugos 
priemone;

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) pavojų keliantis asmuo – fizinis 
asmuo, kuriam yra ar buvo paskirta 
apsaugos priemonė, kaip nurodyta 
a punkte;

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jurisdikciją turi valstybės narės, kurioje yra 
pavojaus asmens fizinei ir (arba) psichinei 
neliečiamybei arba laisvei, institucijos.

Jurisdikciją turi valstybės narės, kurioje yra 
pavojaus asmens gyvybei, fizinei ir (arba) 
psichinei neliečiamybei, orumui, 
asmeninei laisvei ir saugumui arba
seksualiniam neliečiamumui, institucijos.

Or. en
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šalis, norinti kitoje valstybėje narėje 
remtis pagal šį straipsnį pripažintu 
apsaugos orderiu, pripažinimo valstybės 
narės kompetentingoms institucijoms 
pateikia pagal šį straipsnį išduotą pažymą.

1. Šalis, norinti kitoje valstybėje narėje 
remtis apsaugos priemone, pripažinimo 
valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms pateikia pagal šį straipsnį 
išduotą pažymą, išskyrus atvejus, kai 
kilmės valstybės narės kompetentinga 
institucija šią pažymą jau perdavė 
pripažinimo valstybės narės 
kompetentingai institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Abiejų valstybių narių kompetentingų institucijų oficialus bendravimas, susijęs su apsaugos 
priemonėmis, turėtų būti kuo labiau tiesioginis ir nesukurti papildomos naštos saugomiems 
asmenims. Šia procedūra turėtų būti užtikrinama, kad saugomam asmeniui suteikta apsauga 
būtų išlaikoma visoje ES, net ir tada, kai tas asmuo negalėjo susisiekti su kompetentinga 
institucija.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kilmės valstybės narės kompetentingos 
institucijos, naudodamos priede pateiktą 
standartinę formą, išduoda pažymą, 
kurioje, inter alia, priemonė apibūdinama 
taip, kad būtų palengvintas jos 
pripažinimas, o prireikus ir vykdymas 
antroje valstybėje narėje.

2. Kilmės valstybės narės kompetentingos 
institucijos, naudodamos priede pateiktą 
standartinę formą, išduoda pažymą, 
kurioje, inter alia:

a) priemonė apibūdinama taip, kad būtų 
palengvintas jos pripažinimas, o prireikus 
ir vykdymas antroje valstybėje narėje; taip 
pat
b) trukmės nuoroda ir, jeigu taikoma, 
sankcijos, taikomos už apsaugos 
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priemonės pažeidimą; taip pat
c) jeigu taikoma, informacija apie tai, ar 
saugomam asmeniui kilmės valstybėje 
narėje buvo teikiama visa arba dalinė 
teisinė pagalba, arba jis buvo atleistas nuo 
išlaidų apmokėjimo.

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu dėl nacionalinės priemonės jau 
buvo nuspręsta, teisininko atstovavimas 
tik prašant pažymos nebūtinas.

Or. en

Pagrindimas

Pažymos perdavimo ir apsaugos priemonių pripažinimo bei vykdymo administracinės 
procedūros turėtų būti tiesioginės, nereikalaujančios didelių papildomų aukos pastangų, 
įskaitant finansinius apsunkinimus. Todėl nereikėtų reikalauti, kad aukos būtų atstovaujamos 
teisininko tada, kai jos tik prašo pažymos apie tai, ar jau buvo nuspręsta dėl nacionalinės 
apsaugos priemonės. 

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) ex-officio, jeigu apsaugos priemonės 
priėmimo metu esama tarpvalstybinių 
aspektų; pagal šį reglamentą byla turi 
tarpvalstybinių aspektų visais atvejais, 
išskyrus tuos, kuriais pavojus asmens 
fizinei ir (arba) psichinei neliečiamybei 
arba laisvei kyla išimtinai kilmės 
valstybėje narėje;

i) ex-officio, jeigu apsaugos priemonės 
priėmimo metu esama tarpvalstybinių 
aspektų; pagal šį reglamentą byla turi 
tarpvalstybinių aspektų visais atvejais, 
išskyrus tuos, kuriais pavojus asmens 
gyvybei, fizinei ir (arba) psichinei 
neliečiamybei, orumui, asmeninei laisvei 
ir saugumui arba seksualiniam 
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neliečiamumui kyla išimtinai kilmės 
valstybėje narėje;

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) bet kuriuo kitu atveju – saugomo 
asmens prašymu; paskirdama apsaugos 
priemonę kilmės valstybės narės 
kompetentinga institucija praneša 
saugomam asmeniui apie galimybę prašyti 
pažymos, kaip nustatyta šiuo reglamentu.

ii) bet kuriuo kitu atveju – saugomo 
asmens prašymu; tuo atveju, jei saugomas 
asmuo nusprendžia išvykti į kitą valstybę 
narę, paskirdama apsaugos priemonę 
kilmės valstybės narės kompetentinga 
institucija praneša saugomam asmeniui 
apie galimybę prašyti pažymos, kaip 
nustatyta šiuo reglamentu ir, jeigu 
taikoma, pataria saugomam asmeniui 
pateikti prašymą prieš išvykstant iš kilmės 
valstybės narės teritorijos.

Kai kompetentinga institucija išduoda 
pažymą, ji informuoja saugomą asmenį, 
kurios institucijos yra kompetentingos 
pripažinti ir (arba) vykdyti apsaugos 
priemonę pripažinimo valstybėje narėje.

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Saugomas asmuo, kuris fiziškai yra ne 
kilmės valstybėje narėje, turi teisę 
internetu arba telefonu, faksu ar kitomis 
tinkamomis technikos priemonėmis 
prašyti pažymos, siekdamas išvengti 
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būtinybės grįžti į šią valstybę narę.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į sudėtingą aukų padėtį, joms neturėtų kilti papildomas pavojus keliant 
reikalavimus vykti į kilmės valstybę narę siekiant prašyti, jog būtų išduota pažyma. Saugomas 
asmuo turėtų turėti galimybę prašyto pažymos internetu arba telefonu, faksu ar kitomis 
tinkamomis technikos priemonėmis, nes taip prašyti taip pat yra pigiau.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Nepaisant 1 dalies nuostatų 
kompetentinga institucija, išdavusi 
pažymą pagal 3 dalį, nedelsdama ją 
perduoda pripažinimo valstybės narės 
kompetentingai institucijai ir registruoja 
visos Sąjungos duomenų bazėje, taip 
užtikrindama, kad valdžios institucijos 
greitai ir saugiai galėtų gauti reikiamą 
informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu supaprastinama valstybių narių apsaugos orderių pripažinimo tvarka, nes 
nustatomas automatinio pažymų perdavimo mechanizmas ir saugomam asmeniui užtikrinama 
teisė prašyti pažymų iš užsienio. Tai užtikrintų greitą apsaugos priemonių pripažinimą ir 
įgyvendinimą, taip pat palengvintų saugomų asmenų naštą paprasčiau atliekant 
administracines procedūras.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pripažinimo valstybių narių 
kompetentingos institucijos prireikus gali 

4. Pripažinimo valstybių narių 
kompetentingos institucijos prireikus gali 
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paprašyti pažymos turinio transliteracijos
arba vertimo raštu pagal 15 straipsnį.

paprašyti kilmės valstybių narių 
kompetentingų institucijų pateikti 
pažymos turinio transliteraciją arba 
vertimą raštu pagal 15 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu apsaugos priemonė pripažinimo 
valstybėje narėje nežinoma, tos valstybės 
narės kompetentinga institucija, kiek 
įmanoma, pritaiko tą priemonę prie jos 
teisėje numatytos priemonės, kurios 
poveikis panašus ir kuria siekiama tų pačių 
tikslų bei interesų.

Jeigu apsaugos priemonė pripažinimo 
valstybėje narėje nežinoma, tos valstybės 
narės kompetentinga institucija, kiek 
įmanoma, pritaiko tą priemonę prie jos 
teisėje numatytos priemonės, kurios 
poveikis panašus ir kuria siekiama tų pačių 
tikslų bei interesų, taip pat kuri užtikrina 
tokio paties lygio apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jam laiku nebuvo įteiktas procedūros 
pradėjimo arba lygiavertis dokumentas, 
kad jis galėtų pasirengti gynybai; arba

a) jam laikantis pagal nacionalinę teisę 
nustatytų terminų nebuvo įteiktas 
procedūros pradėjimo arba lygiavertis 
dokumentas, kad jis galėtų pasirengti 
gynybai; arba

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išvengti nereikalingo vilkinimo išduodant pažymas, nes tai gali kelti 
pavojų saugomam asmeniui.
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pavojų keliančio asmens prašymu 
pripažinimo valstybės narės kompetentinga 
institucija gali atsisakyti pripažinti kilmės 
teismo paskirtą apsaugos priemonę, jei ji 
nesuderinama su pripažinimo valstybėje 
narėje priimtu sprendimu.

1. Pavojų keliančio asmens prašymu arba 
savo iniciatyva pripažinimo valstybės 
narės kompetentinga institucija gali 
atsisakyti pripažinti kilmės teismo paskirtą 
apsaugos priemonę, jei ji nesuderinama su 
pripažinimo valstybėje narėje priimtu 
sprendimu.

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu apsaugos priemonė kilmės 
valstybėje narėje sustabdoma arba 
panaikinama, pripažinimo valstybės narės 
kompetentinga institucija pavojų keliančio 
asmens prašymu sustabdo arba panaikina 
apsaugos priemonės pripažinimą, o 
prireikus ir vykdymą. Prašymas 
pateikiamas naudojantis II priede nurodyta 
forma.

2. Jeigu apsaugos priemonė kilmės 
valstybėje narėje sustabdoma arba 
panaikinama, pripažinimo valstybės narės 
kompetentinga institucija kilmės valstybės 
narės kompetentingų institucijų arba 
pavojų keliančio asmens prašymu sustabdo 
arba panaikina apsaugos priemonės 
pripažinimą, o prireikus ir vykdymą. 
Prašymas pateikiamas naudojantis II priede 
nurodyta forma.

Or. en
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kilmės valstybės narės kompetentingos 
institucijos pavojų keliančiam asmeniui ir 
saugomam asmeniui nedelsdamos pagal tos 
valstybės narės teisę praneša apie:

1. Kilmės valstybės narės kompetentingos 
institucijos pavojų keliančiam asmeniui ir 
saugomam asmeniui ir prireikus jo arba 
jos teisiniam atstovui, globėjui ar 
kuratoriui, nedelsdamos pagal tos
valstybės narės teisę praneša apie:

i) apsaugos priemonės paskyrimą; i) Europos pažymos išdavimą;

ii) prireikus atitinkamas vykdymo 
priemones;

ii) prireikus atitinkamas vykdymo 
priemones;

iii) prireikus sankcijas už apsaugos 
priemonės pažeidimą;

iii) prireikus sankcijas už apsaugos 
priemonės pažeidimą;

iv) apsaugos priemonės sustabdymą arba
panaikinimą.

iv) apsaugos priemonės sustabdymą, 
panaikinimą arba persvarstymą.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išvengti neaiškumų, kurių gali atsirasti dėl skirtingų valstybių narių 
teisinių sistemų. Tam tikrose teisinėse sistemose saugomo asmens globėjas ir kuratorius 
nepripažįstami proceso dalyviais. Taigi, pakeitime nurodoma, kad informacija turi būti 
perduota teisiniam atstovui pagal konkrečios valstybės narės teisę. Pakeitime atkartojamos 
Direktyvos dėl Europos apsaugos orderio nuostatos.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gavusios saugomo asmens pateiktą
pažymą pagal 5 straipsnį, pripažinimo 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
prireikus nedelsdamos pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1393/2007 taisykles 
pavojų keliančiam asmeniui ir saugomam 
asmeniui praneša apie:

2. Gavusios pažymą pagal 5 straipsnį, 
pripažinimo valstybės narės 
kompetentingos institucijos prireikus 
nedelsdamos pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1393/2007 taisykles pavojų keliančiam 
asmeniui ir saugomam asmeniui ir, jeigu 
taikoma, laikantis 15 straipsnio nuostatų 
jo arba jos teisiniam atstovui, globėjui ar 



PE483.787v01-00 30/38 PR\894575LT.doc

LT

kuratoriui, praneša apie:

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išvengti neaiškumų, kurių gali atsirasti dėl skirtingų valstybių narių 
teisinių sistemų. Tam tikrose teisinėse sistemose saugomo asmens globėjas ir kuratorius 
nepripažįstami proceso dalyviais. Taigi, pakeitime nurodoma, kad informacija turi būti 
perduota teisiniam atstovui pagal konkrečios valstybės narės teisę. Pakeitime atkartojamos 
Direktyvos dėl Europos apsaugos orderio nuostatos.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) apsaugos priemonės pripažinimą; i) apsaugos priemonės pripažinimą arba 
nepripažinimą;

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) jeigu pripažinti atsisakoma, 
atsisakymo motyvai;

Or. en
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Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) prireikus atitinkamas vykdymo 
priemones;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies iv punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) apsaugos priemonės sustabdymą arba
panaikinimą.

iv) apsaugos priemonės sustabdymą, 
panaikinimą arba persvarstymą.

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pranešime, kuris pagal 1 ir 2 dalį 
pateikimas pavojų keliančiam asmeniui, 
reikėtų deramai atsižvelgti į saugomo 
asmens interesus, kad nebūtų atskleistas 
jo adresas arba kiti kontaktiniai 
duomenys. Šie duomenys neturėtų būti 
nurodyti pranešime. Tačiau prireikus gali 
būti nurodyta vietovė, jeigu tai būtina 
siekiant užtikrinti įpareigojimų arba 
apribojimų, taikomų pavojų keliančiam 
asmeniui, teisinį tikrumą.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant bendrai apsaugoti nusikaltimo aukų asmeninį ir šeimos gyvenimą pakeitime 
užtikrinama, kad jokie asmens duomenys, susiję su auka arba jos šeima, nebūtų atskleisti 
negalavus išankstinio leidimo ar teisinio įpareigojimo. Labai svarbu užtikrinti, kad aukai 
nekiltų daugiau pavojaus, jos asmens duomenis atskleidus pavojų keliančiam asmeniui .

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Jeigu apsaugos priemonės, dėl kurios 
buvo išduota pažyma, vykdymas 
sustabdomas arba ji panaikinama kilmės 
valstybėje narėje, tos valstybės narės 
valdžios institucijos nedelsdamos 
informuoja pripažinimo valstybės narės 
valdžios institucijas, kad jos tai žinotų ir 
padarytų pakeitimus pagal 12 straipsnio 
2 dalį.

Or. en

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Bet koks įvykis, dėl kurio rengimas 
pranešimas pagal šį straipsnį, taip pat 
registruojamas 5 straipsnio 3b dalyje 
nurodytoje duomenų bazėje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą ir greitą visų aukų tarpvalstybinę apsaugą nuo galimų pavojų 
būtų labai naudinga įsteigti visos ES apsaugos priemonių ir išduotų pažymų duomenų bazę, 
kuri užtikrintų, kad nacionalinės valdžios institucijos greitai ir saugiai galėtų gauti reikiamą 
informaciją.
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Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 straipsnis. Transliteracija arba vertimas 
raštu

15 straipsnis. Vertimas žodžiu, 
transliteracija arba vertimas raštu

Saugomi asmenys turi teisę į pagalbą, dėl 
kurios jie visą laiką bendraudami su bet 
kuriomis kompetentingomis 
institucijomis, įskaitant tuos atvejus, kai 
jiems teikiama informacija arba pagalba, 
galėtų suprasti ir būti suprasti.

Jeigu pagal šį reglamentą reikalinga 
transliteracija arba vertimas raštu, 
transliteracija arba vertimas raštu 
atliekamas į pripažinimo valstybės narės 
oficialią kalbą arba vieną iš oficialių jos 
kalbų, arba į bet kurią kitą kalbą, kurią 
pripažinimo valstybė narė nurodė kaip 
priimtiną. Bet kokį vertimą raštu pagal šį 
reglamentą atlieka asmuo, įgaliotas versti 
raštu vienoje iš valstybių narių.

Jeigu pagal šį reglamentą reikalinga 
transliteracija arba vertimas raštu, šią 
transliteraciją arba vertimą raštu atlieka 
kilmės valstybės kompetentingos 
institucijos ir jis atliekamas į pripažinimo 
valstybės narės oficialią kalbą arba vieną iš 
oficialių jos kalbų, arba į bet kurią kitą 
kalbą, kurią pripažinimo valstybė narė 
nurodė kaip priimtiną. Bet kokį vertimą 
raštu pagal šį reglamentą atlieka asmuo, 
įgaliotas versti raštu vienoje iš valstybių 
narių.

Jeigu saugomas asmuo nesupranta 
apsaugos priemonių pripažinimo ir 
vykdymo procedūros kalbos arba ja 
nekalba, pripažinimo valstybės narės 
kompetentingos institucijos, 
atsižvelgdamos į konkrečius poreikius ir į 
situaciją, teikia vertimą raštu ir (arba) 
žodžiu.
Kiekvienu konkrečiu atveju pripažinimo 
valstybė narė įsitikina, ar saugomam 
asmeniui atliekant kokias nors 
procedūras kompetentingose institucijose 
reikia vertimo raštu ir (arba) žodžiu.

Or. en
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Pagrindimas

Kalba ir būdas kuriais valdžios institucijos bendrauja su aukomis yra labai svarbūs. 
Pakeitime pranešėjai pabrėžia, kad saugomas asmuo turi gauti informaciją ir pagalbą 
lengvai suprantamu būdu ir suprantama kalba, pritaikyta prie jo poreikių. Bendravimas ir 
vertimas turi būti į tą kalbą, kurią auka gerai supranta. Taip pat reikėtų tinkamai atsižvelgti į 
bet kokius saugomo asmens gebėjimų perduoti informaciją ir būti suprastam apribojimus, 
įskaitant negalią, susijusią su klausa, rega, raštingumu, arba emociniais ir intelektiniais 
gebėjimais.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis. Teisė į paramą
Saugomiems asmenims turėtų būti 
taikoma teisė naudotis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos kuria 
nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų 
teisių, paramos joms ir jų apsaugos 
standartai 7 straipsnyje nustatytomis 
paramos aukoms tarnybų paslaugomis, 
nuo jos taikymo dienos, įskaitant teisę 
gauti informaciją, konsultacijas ir 
paramą, teisę gauti informaciją apie 
specialias tarnybas (arba būti į jas 
nukreiptam), emocinę ir psichologinę 
paramą, konsultacijas finansiniais ir 
praktiniais klausimais. Tai taip pat 
taikoma saugomiems asmenims, kurie yra 
smurto dėl lyties aukos.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime pripažįstama, kad galimybė gauti paramą yra ne tik aukų teisė, bet ir labai 
svarbus socialinio ir ekonominio įgalinimo elementas. Pakeitime išvardijamos teisės, kurios 
turėtų būti užtikrintos ir kurios yra svarbios aukai siekiant psichologinio atsigavimo, taip pat 
susijusios su informacija administraciniais ir finansiniais klausimais. Pabrėžiamos saugomų 
asmenų, kurie yra smurto dėl lyties aukos, teisės.
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Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau saugomas asmuo taip pat gali 
prašyti su apsaugos priemone susijusios 
pažymos ir ji jam gali būtų išduota pagal 
5 straipsnio 3 dalies ii punktą, iki 
įsigaliojant šiam reglamentui, su sąlyga, 
kad apsaugos priemonė dar galioja tą 
dieną, kurią prašoma pažymos.

Or. en

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis. Duomenų rinkimas
Kad būtų sudarytos sąlygos įvertinti, kaip 
taikomas šis reglamentas, valstybės narės 
pateikia Komisijai atitinkamus duomenis 
apie nacionalinių 5 straipsnyje nurodytų 
pažymų išdavimo procedūrų taikymą ir 
šių pažymų perdavimą iš vienų 
kompetentingų institucijų kitoms. 
Teikiant šiuos duomenis nurodoma bent 
apsaugos priemonių ir prašytų, išduotų 
ir (arba) pripažintų pažymų skaičius ir 
neišduotų, sustabdytų ir (arba) panaikintų 
pažymų skaičius, taip pat tokių 
atsisakymų išduoti ir (arba) panaikinimų 
priežastys tinkamai laikantis pagrindinių 
privatumo ir asmens duomenų apsaugos 
principų. Teikiant šiuos duomenis taip pat 
kuo tiksliau nurodomas elgesio pobūdis, 
kuriuo šios pažymos pagrįstos, įskaitant 
smurtą dėl lyties, ir patikslinama saugomo 
asmens lytis, pavojų keliančio asmens 
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lytis, jų santykiai ir amžius.

Or. en

Pagrindimas

Atitinkamų paskirstytų statistinių duomenų apie apsaugos priemones rinkimas patenka į šio 
reglamento taikymo sritį ir kiekvienoje valstybėje narėje prašomose išduoti ir išduodamose 
pažymose turi būti numatytas įrodymais pagrįstas pažymos veikimo mechanizmo vertinimas, 
taip pat turėtų būti paaiškinta dėl kokio pobūdžio elgesio apsaugos priemonės paskirtos. Tai 
turėtų būti ypač svarbu vertinant smurto dėl lyties atvejus ir kovojant su smurtu prieš moteris.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėjai palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl reglamento dėl apsaugos priemonių 
tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose, kuris sudaro dalį teisinių priemonių rinkinio, skirto 
aukų teisėms ES sutvirtinti, ir kuris apima pasiūlymą dėl direktyvos, kuria nustatomi 
būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai.

Komisijos pasiūlyme sprendžiama darnios Europos teisinės sistemos, kuri visoms nusikaltimų 
aukoms užtikrintų pripažinimą ir geriausią apsaugą Sąjungos teritorijoje, trūkumo problema. 
Pasiūlymas dėl reglamento papildys Direktyvą dėl Europos apsaugos orderio, kurioje 
užtikrinamas abipusis apsaugos priemonių baudžiamosiose bylose pripažinimas ir vykdymas. 
Bendras šių dviejų priemonių (baudžiamosios ir civilinės) taikymas leidžia asmenims, 
kuriems buvo suteiktas apsaugos orderis laisvai ir saugiai judėti ES viduje, kaip numatyta 
Europos Sąjungos Sutarties 3 straipsnyje, ir padės sutvirtinti Sąjungos laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę.

Laikantis procedūrų, kurios taikomos įgyvendinant Lisabonos sutartį, pagal Europos 
Parlamento darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį pranešimus du komitetai gali rengti bendrai. 
Rengiant šį pranešimą buvo pasinaudota Teisės reikalų komiteto ir Moterų teisių ir lyčių 
lygybės komiteto diskusijų rezultatais, taip pat abiejų pranešėjų bendradarbiavimo rezultatais.

Apsaugos orderių pripažinimo supaprastinamas

Pranešėjai mano, kad labai svarbu užtikrinti, jog asmuo, kuriam užtikrinta apsauga vienoje 
valstybėje narėje, jos neprarastų išvykdamas į kitą valstybę narę. Taigi pranešėjai numato 
įsteigti mechanizmą, kuris naudojant standartizuotas ir daugiakalbes pažymas panaikintų 
tarpinius formalumus ir kurį išdavimo valstybė narė automatiškai perduotų pripažinimo 
valstybei narei. Tai užtikrintų ne tik greitą ir paprastą apsaugos priemonių pripažinimą, bet ir 
jų vykdymą. Šis mechanizmas taip pat supaprastins aukoms administracinę procedūrą ir 
užtikrins, kad jos būtų apsaugotos kur bekeliautų kitoje valstybėje narėje. Pranešėjai taip pat 
nori užtikrinti, kad jeigu saugomas asmuo, kuris fiziškai yra ne kilmės valstybėje narėje, 
turėtų galimybę internetu, faksu ar kitomis tinkamomis technikos priemonėmis prašyti 
pažymos. Valstybės narės taip pat skatinamos užtikrinti, kad saugomi asmenys neturėtų 
finansinių išlaidų, susijusių su apsaugos priemonės pripažinimu kitoje valstybėje narėje. Be 
to, jeigu dėl nacionalinės priemonės jau buvo nuspręsta, pranešėjai mano, kad neturėtų būti 
reikalaujama, jog saugomą asmenį atstovautų teisininkas tik prašant pažymos. Pranešėjai taip 
pat ragina įsteigti visos ES apsaugos priemonių ir išduotų pažymų duomenų bazę. Jie mano, 
kad ji užtikrintų, jog nacionalinės valdžios institucijos greitai ir saugiai galėtų gauti reikiamą 
informaciją, taigi užtikrintų veiksmingą ir greitą visų aukų tarpvalstybinę apsaugą nuo galimų 
pavojų.

Smurto dėl lyties aukų problemos sprendimas

Pranešėjai remia bendrą abipusio apsaugos priemonių baudžiamosiose bylose pripažinimo ir 
vykdymo reglamentavimą, tačiau mano, kad labai svarbu toliau nagrinėti smurto dėl lyties 
aukų problemą. Taigi, remdamiesi pasiūlymo dėl direktyvos dėl aukų teisių nuostatomis, 
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pranešėjai ragina įsteigti specialias paramos tarnybas (papildomai prie bendrų tarnybų), kurios 
padėtų saugoti smurto dėl lyties aukas joms suteikdamos informaciją, psichologinę pagalbą ir 
konsultacijas apie teisinę ir finansinę pagalbą, kurią galima gauti pagal valstybės narės teisę. 
Pranešėjai siūlo, kad siekiant geriau patenkinti smurto dėl lyties aukų poreikius reikėtų teikti 
mokymus pareigūnams, kurie gali dirbti su bylomis, kuriose, manoma, kad yra pavojaus 
asmens fizinei, psichinei ar seksualinei neliečiamybei, ypatingą dėmesį atkreipiant į smurto 
prieš moteris bylas. Pranešėjai vertina pilietinės visuomenės, ypač NVO, moterų asociacijų ir 
kitų savanoriškų organizacijų, teikiančių specialistų pagalbą smurto aukoms, veiklą ir 
valstybės narės raginamos remti šias organizacijas ir bendradarbiauti su jomis teikiant paramą 
smurto aukoms, ypač moterims.

Informacija ir vertimas

Pranešėjai taip pat pabrėžia, kad saugomas asmuo turi gauti informaciją ir pagalbą lengvai 
suprantamu būdu ir suprantama kalba, pritaikyta prie jo poreikių. Pranešėjai ragina 
pripažinimo valstybės narės kompetentingos institucijas tais atvejais, kai saugomas asmuo 
nesupranta apsaugos priemonių pripažinimo ir vykdymo procedūros kalbos arba ja nekalba, 
atsižvelgti į konkrečius aukos poreikius ir į situaciją, teikti jai suprantamą vertimą raštu ir 
(arba) žodžiu.

Informuotumo didinimas

Pranešėjai mano, kad siekiant geriau informuoti saugomus asmenis apie jų teises, labai 
svarbu, jog valstybės narės, organizuodamos švietėjiškas ir sąmoningumo didinimo 
kampanijas, skirtas aukų apsaugai, įtrauktų informaciją apie apsaugos priemonių judėjimo 
laisvę ir bendrą pažymą. Siekdami toliau tobulinti šį aspektą pranešėjai skatina Komisiją 
atitinkamą informaciją apie apsaugos priemones, taikomas valstybėse narėse, skelbti Europos 
e. teisingumo portale.

Poveikio teisėkūrai pažyma

Pranešėjai dėkoja už paaiškinimus, kuriuos pateikė Komisija per Teisingumo generalinį 
direktoratą, ir už produktyvų pasikeitimą nuomonėmis su šešėliniais pranešėjais ir ES 
pirmininkaujančia Danija. Pranešėjai taip pat norėtų išreikšti savo dėkingumą už organizacijų, 
asociacijų ir nevyriausybinių organizacijų pateiktas pozicijas nusikaltimų aukų teisių, 
paramos joms ir jų apsaugos klausimais.


